สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
กองคลัง สานักงานอธิการบดี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1
2
3
4

เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Ultrapure water Type II) 1 ชุด
เครื่องเขย่ำสำรอัตโนมัติ 2 เครื่อง
เครื่องเขย่ำสำรอัตโนมัติแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง
ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์กำรทดสอบทำงวิศวกรรมงำนดินและคอนกรีต 1 ชุด

5

เครื่องมือตรวจวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงแบบพกพำ 5 เครื่อง

6

เครื่องวัดควำมเป็นกรด-ด่ำง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด

7

ชุดครุภัณฑ์อปุ กรณ์เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ส้ำหรับกำรเรียนกำรสอนภำควิชำคอมพิวเตอร์ 1 ชุด

8

ชุดครุภัณฑ์อปุ กรณ์แม่ข่ำยคอมพิวเตอร์ส้ำหรับกำรเรียนกำรสอนภำควิชำคอมพิวเตอร์1ชุด

9
10

11
12
13
14
15

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

755,000.00
100,000.00
235,000.00
785,000.00

755,000.00
100,000.00
235,000.00
785,000.00

27,500.00

26,750.00

198,000.00

196,000.00

1,202,000.00

1,200,000.00

340,800.00

340,700.00

ปรับปรุงสนำมกีฬำ วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน

2,475,000.00

2,688,400.00

ปรับปรุงห้องสมุดทำงภำษำ

1,145,900.00

1,044,500.00

ค่ำถ่ำยเอกสำรขนำดเอ4 จ้ำนวน 25,506 แผ่น
จ้ำงถ่ำยเอกสำรแบบรูปรำยกำรขนำดเอ0 และเอ1
จ้ำงสแกนเอกสำรแบบรูปรำยกำร ขนำดเอ0 เอ1 และเอ2
ซือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร
วัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร

7,651.80
22,778.00
7,222.00
2,250.00
345.00

-

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูเ้ สนอราคา
e-bidding 1. บ.เวิลด์เคมีคอล ฟำร์อสี ท์ จ้ำกัด
e-bidding 1. บ.ไซแอนติฟคิ แอนด์ค็อนซัลท์ จ้ำกัด
e-bidding 1. บ.ซอยส์เทสติงสยำม จ้ำกัด
2. บ.ยูนิโปรซัพพลำย แอนด์เซอร์วิส จ้ำกัด
e-bidding 1. บ.กรีนบรรยัณ จ้ำกัด
2. บ.ไอเดียโซลูชั่นส์ จ้ำกัด
1. บ.ไซแอนติฟคิ โปรโมชั่น จ้ำกัด
2.. บ.ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลำย จ้ำกัด
e-bidding
1. บ.ชิมพลิฟำยไอที(ประเทศไทย) จ้ำกัด
2. บ.มอนสเตอร์ คอนเนค จ้ำกัด
3. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ้ำกัด
4. บ.อิเล็กทรอนิกส์คอมแอนด์คอน จ้ำกัด
5. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จ้ำกัด
6. บ.ไอโอนอน จ้ำกัด
7. บ.เอแอนด์เอนีโอนเทคโนโลยี จ้ำกัด
8. บ.ใยตำวิศวกรรม แอนด์เทคโนโลยีโซลูชั่น จ้ำกัด
9. บ.ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์คโซลูชั่น จ้ำกัด
e-bidding 1. หจก.นำมโสภำ2012 คอนสตรัคชั่น
2. หจก.ศรีวงค์วรรณ์
e-bidding 1. บ.ซุปเปอร์คูลอินเตอร์เนชั่นแนล จ้ำกัด

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

2. หจก.ศรีจินตำกรุ๊ป
3. หจก.สี่ดีคอนสตรัคชั่น แอนด์ดีไซน์
4. บ.เอสแอลนำนำวัสดุภัณฑ์ จ้ำกัด
5. ช.วิศว์กจิ กำรร่วมค้ำ
บริษัท เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด
ร้ำนภควรรณคอมพิวเตอร์แอนด์ปรินส์
ร้ำนภควรรณคอมพิวเตอร์แอนด์ปรินส์
ร้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จ้ำกัด
บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ้ำกัด

ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง
ราคาที่เสนอ
คูส่ ัญญา
755,000.00 บริษัท เวิลด์ เคมิคอล ฟำร์อสี ท์ จ้ำกัด
100,000.00 บริษัท ไชแอนติฟคิ แอนด์ค็อนซัลท์ จ้ำกัด
235,000.00
772,000.00 บริษัท ชอยล์เทสติงสยำม จ้ำกัด
ไม่ผ่ำน
26,500.00 บริษัท กรีนบรรยัณ จ้ำกัด
27,450.00
195,810.00 บริษัท ไซแอนติฟคิ โปรโมชั่น จ้ำกัด
198,000.00
ไม่ผ่ำน
บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด
ไม่ผ่ำน
997,300.00
1,440,000.00
ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
2,472,000.00 หจก.นำมโสภำ 2012 คอนสตรัคชั่น
2,475,000.00
ไม่ผ่ำน หจก.สี่ดีคอนสตรัคชั่นแอนด์ดีไซน์
995,595.53
900,000.00
953,924.00
ไม่ผ่ำน
7,651.80 บริษัท เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด
22,778.00 ร้ำนภควรรณคอมพิวเตอร์แอนด์ปรินส์
7,222.00 ร้ำนภควรรณคอมพิวเตอร์แอนด์ปรินส์
2,250.00 ร้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จ้ำกัด
345.00 บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จ้ำกัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป
จานวนเงิน
755,000.00
100,000.00
235,000.00
772,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ตรงตำมข้อก้ำหนด
ตรงตำมข้อก้ำหนด

เลขที่สัญญา
47/2561
48/2561

ลงวันที่
21-ก.พ.-61
22-ก.พ.-61

ตรงตำมข้อก้ำหนด

49/2561

23-ก.พ.-61

26,500.00

ตรงตำมข้อก้ำหนด

46/2561

20-ก.พ.-61

195,810.00

ตรงตำมข้อก้ำหนด

45/2561

20-ก.พ.-61

699,500.00

ตรงตำมข้อก้ำหนด

43/2561

15-ก.พ.-61

297,800.00

ตรงตำมข้อก้ำหนด

2,472,000.00

ตรงตำมข้อก้ำหนด

44/2561

15-ก.พ.-61

900,000.00

ตรงตำมข้อก้ำหนด

50/2561

26-ก.พ.-61

7,651.80
22,778.00
7,222.00
7,222.00
345.00

ตรงตำมข้อก้ำหนด
ตรงตำมข้อก้ำหนด
ตรงตำมข้อก้ำหนด
ตรงตำมข้อก้ำหนด
ตรงตำมข้อก้ำหนด

กค.9/2561
กค.10/2561
กค.11/2561
กค.11/2561
-

23-ก.พ.-61
23-ก.พ.-61
23-ก.พ.-61
23-ก.พ.-61
-

